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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-03-19

Nr 10

Juridiska fakultetsnämnden

Till: Måndagen den 19 mars 2018 kl. 9.15-11.20
Plats: Fakultetsrun~met, Riddartorget

Närvnf~an~le or~lin~cj•ie ledamötef
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf.
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus
Margareta Brattström professor, prefekt
Anna-Sara Lind professor
Daniel Stattin professor
Eric Bylander universitetslektor
Peter Strömgren universitetslektor
Mikael Ruotsi dol~torand
Jonatan Schytzer doktorand
Agnes Emborg jur. stud.
Caroline Edwall jur. stud.
Sofie Bohjort kursadministratör

Övriga nätsvarande:
Marie Linton stf. och tillika bitr. prefekt
Iain Cameron professor, föreståndare för Centnzm för polis-

forskning (§ 10)
Martin Berglund universitetslektor, ordf. i Arbetsgruppen för

lika villkor (§ 11)
Karin Andersson Schiebe fakultetshandläggare, sekreterare

Frånvaf~ande or~lifaarie leclamötef•:
Katia Cejie universitetslektor (anmält förhinder)
Marianne Dalilen universitetslektor (anmält förhinder)
Kaj Hober professor (anmält förhinder)
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§ 1 Justeringsperson

Beslut
Fakultetsnämnden utser Anna Jonsson Cornell att jämte ordföran-
denjustera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns med den ändringen att punkten Utvärde-
ring av Centrum för polisforskning flyttas fram för att Iain Cameron
ska ha möjlighet att delta.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att:
- äskandeprocessen påområdesnivå fortskrider och att det finns en
viss förståelse såväl i områdesnämnden som hos rektor för att Juri-
diska fakulteten behöver förstärkning av basanslaget för forskning.
Utbildningsledaren och dekanus arbetar för närvarande med ett för-
nyat äskande om en generell förstärkning av basanslaget för Juri-
diska fakulteten.
- rektor har beslutat befordra Lotta Lervall till professor i förvalt-
ningsrätt.
- Eric Bylanders befordringsärende återremitterades av rektor till fa-
kulteten.
- von Materns premium utdelades den 5 mars till Johan Hirschfeldt,
som höll en föreläsning med rubriken "Domstolar och andra myn-
digheter på sociala medier —några rättsliga problem".

Prefekten meddelar att:
- rekrytering av en ny intendent vid Gamla torget pågår, eftersom
Holger Henningsson avgår med pension i sommar.
- en gymnasiemässa genomfördes i förra veckan, där möten ordna-
des mellan gymnasieelever och universitetsstudenter.
- det snart kommer att bli möjligt att boka tid för medarbetarsamtal.
- de senaste årens avhandlingar från fakulteten nu finns inbundna
och uppställda i fakultetsrummets bokhylla.

Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
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- fakulteten har nominerat Therese Fridström Montoya till Oscars-
priset.
- antagning av doktorander pågår, intervjuer för en doktorandtjänst
ska hållas i nästa vecka och ytterligare en doktorandtjänst är utlyst.
Urvalsprocessen efter den allmänna utlysningen pågår, forsknings-
utskottet ska fatta beslut om antagning i maj .

Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att
vårterminens utbildnings- och forskningsdag hölls den 13 marspå
temat Bemötande i och utanför seminarie- och tjänsterum.

Daniel Stattin meddelar att serien Skrifter iassociations- och kapi-
talmarknac~srätt från Uppsala universitet återuppstått i och med ut-
givningen av ett nluiln~er med titeln "Aktieägaravtal. Ett sympo-
sium" (red. Daniel Stattin och Jenny Strandberg).

Anna-Sara Lind meddelar att ett seminarium om offentlighetsprinci-
pen hålls senare idag i Gustavianum med anledning av en ny bok
om tryckfrihetsförordningen: "Transparency in the Future -Swedish
Openness 250 Years". Från Juridiska fakulteten medverkar hon
själv, Jane Reichel och Inger Österdahl.

§ 4 Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Prefekten infoi7nerar orn det ekonomiska läget. Någon rapport över
utfallet per den sista februari finns ännu inte att tillgå. Ett avtal med
leverantör av system för planering av användning av personalresur-
ser håller på att tas fram och en översyn av bemanningen vid studie-
administrationenpågår, föranledd av pensionsavgångar.

Diskussion.

§ 5 Sakkunniga för tillsättning av lektorat i civilrätt, ssk kapital-
marknadsrätt

Till anställningen som lektor i civilätt, ssk kapitalmarknadsrätt har
anmält sig en sökande, nämligen Rebecca Söderström. Förslag till
sakkunniga har framlagts av ämnesansvarig, professor Daniel Stat-
tin.

J-(.JRFAK 2017/94
Föredragande:
Prefekten

UFV-PA 2017/4190
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-03-19 § 5
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Anna-Sara Lind och Eric Bylandet lämnar summet och deltar inte i
beslutet.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutas att till sakkunniga i första hand utse pro-
fessorernaNina Dietz Legind, Odense, och Göran Millqvist, Stock-
holm. Iandra hand utses professorerna Annina H. Persson, Örebro,
och Jesper Lau Hansen, Köpenhamn, samt i tredje hand professo-
rerna Linda Nielsen, Köpenhamn, och Per Samuelsson, Lund.

Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Anna-Sara Lind.

Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställaren
vid behov utse andra satcicunniga.

§ 6 Sakkunniga för behandling av ansökan från JD Bruno
Debaenst om antagning som docent i rättshistoria

Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Mats Kumlien.

Beslut
Fakultetsnämnden utser salcicunniga enligt förslaget, med tillägget
att den ena av professorerna Mia Korpiola och Dag Michalsen gärna
ska ingå (helst den som behärskar nederländska, om någon av dem
gör det) men inte båda. Vidare beslutar nämnden att de två sakkun-
nigainte ska vara anställda vid samma lärosäte.

Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställaren
vid behov utse andra sakkunniga.

UFV-PA 2018/747
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-03-19 § 6

§ 7 Nominering av ledamot i styrelsen för Centrum för miljö- och
utvecklingsstudier (CEMUS)

En anmodan inkom från Vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap den 21 februari om att föreslå en ledamot i sty-
relsen för Centrum för miljö- och utvecldingsstudier (GENUS).

H[JMSAM 2018/5
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-03-19 § 7

Beslut
Fakultetsnännnden beslutar föreslå Charlotta Zetterberg och Henrik
Josefsson till ledamot i styrelsen för Centrum för miliö- och utvecic-
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lingsstlidier (CEMUS). Vidare delegerar nämnden till dekanus att
vid behov tillfråga andra personer.

§ 8 Nominering av ledamot i Anders Grönvalls stiftelse för medici- HUMSAM 2018/6

Hens historia Föredragande:
Dekanus

En aiunodan inlcoin från Vetenslcapsorniådet för humaniora och Bilaga:
2018-03-19 ~ 8

samhällsvetenskap den 21 februari om att föreslå en ledamot i An-
ders Grönvalls stiftelse för medicinens historia.

Anna-Sara Lind och Eric Bylander lämnar rummet och deltar inte i
beslutet.

Beslut
Falcultetsnämnden beslutar föreslå Anna-Sara Lind och Jameson
Garland till ledamot i Anders Grönvalls stiftelse för medici~lens
historia. För det fall Jameson inte är valbar föreslås i stället Br~lno
Debaenst. Vidare delegerar nänulden till dekanus att vid behov till-
fi•åga andra personer.

§ 9 I+'yllnadsval till styrelsen för Forum för Juclislca Studier JURFAK 2018/18
Föredragande:

En anmodan inkom från Teologiska fakulteten den 26 februari oin Dekanus

att föreslå en representant för Juridiska fakulteten i styrelsen för Bilaga:
2018-03-19 § 9

Forum för Judiska Studier efter Jane Reichel, som avsagt sig upp-
draget.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar föreslå Mosa Sayed och Viktoria En-
kvist till ledamot styrelsen för Foium för Judiska Studier. Vidare
delegerar nämnden till dekanus atp vid behov tillfråga andra perso-
ner.

§ 10 Utvärdering av Centrum för polisforskning JURFAK 2017/89
Föredragande:

En utvärdering av Centrum för polisforslciung har på uppdrag av Fa- ~elcanus

lcultetsnämnden genomförts av professor Per Cramer. Föreståndaren Bilaga:
2018-03-19 § 10

för Centrum för polisforskning, professor Iain Cameron, har bjudits
ul för att ge sina synptu~icter på utvärdernlgen.

Diskussion.
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Fakultetsnämnden ser positivt på Centrum för polisforsknings verk-
samhet och vill se hur den fortsatt kan stödjas. Utvärderingen kom-
mer att diskuteras inom centrumet som kommer att återrapportera
till fakultetsnämnden.

§ 11 Uppdatering av Handlingsplan för lika villkor

Fakultetens arbetsgrupp för lika villkor har framlagt ett förslag till
ovan nämnda plan. Ordförande i arbetsgruppen presenterar de vik-
tigaste förändringarna i dokumentet.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnämnden uttrycker sitt tack till arbetsgruppen för lika vill-
kor. Nämnden bordlägger ärendet och uppdrar åt arbetsgruppen att
så snart det är möjligt återkomma med en reviderad version av för-
slaget.

JURFAK 2018/20
Föredragande:
Martin Berglund,
ordf. i Arbetsgruppen
för lika villkor
Bilaga:
2018-03-19 § 11

Vid protokollet

~C~te,r,~. (,~ . ~~
Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

> >

Anna Jonsson Cornell


